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MINISTÉRIO DA SAÚDE E PARCERIAS
REALIZOU VÁRIAS AÇÕES PELO PAÍS

publicou a Política Nacional de Aten-
ção em Oftalmologia.
Os principais critérios utilizados para
a elaboração dessa política baseam-
se nos seguintes pontos:

� Acesso/Acessibilidade: promoção
da eqüidade do acesso com dispersão
no território estadual de serviços até
então concentrados, visando à dimi-
nuição das distâncias de deslocamen-
to dos usuários a um leque ampliado
de serviços especializados;

� Reorganização da rede de servi-
ços: com definição de critérios e pa-
râmetros assistenciais considerando
as diferenças e características regio-
nais;

� Economia de escala: (selecionan-
do-se ou desenvolvendo pólos regio-
nais cuja população referenciada jus-
tificasse a localização de serviços e
equipamentos de maior agregação tec-
nológica e custo);

� Estímulo a mecanismos de aco-
lhimento do paciente;

� Reordenamento das ações de
oftalmologia, com revisão e re-
composição das várias portarias
isoladas publicadas em efetivi-
dade e, considerando: (1) as dimen-
sões do processo saúde-doença; (2) o
atendimento das necessidades; (3) a
produção de saúde; (4) a humanização
da atenção; (5) aprimoramento da re-
gulação, controle e avaliação como
instrumentos de gestão para garantia
da qualidade do atendimento;

A partir daí, foram definidos os obje-
tivos da Política Nacional de Atenção
em Oftalmologia:

� Normatizar a área de oftalmologia,
considerando a promoção do aten-
dimento integral em oftalmologia aos
usuários e a necessidade de estabe-
lecer uma nova conformação para os
serviços de atenção em oftalmologia;
� Aprimorar os regulamentos técnicos
e de gestão em relação ao tratamento
dos principais problemas oftalmológi-
cos no país;
� Subsidiar tecnicamente o controle e
a implantação de serviços ambulato-
riais e hospitalares e estabelecer cri-
térios e rotinas para credenciamento
de unidades para a prestação de ser-
viços em oftalmologia;
� Implantar o processo de regulação,
fiscalização, controle e avaliação da
atenção em oftalmologia, com vistas
a qualificar a gestão pública.

Devemos destacar que essa política
compõe um conjunto de estratégias
específicas para a área de oftalmo-
logia, que visa estabelecer um pa-
drão de organização da assistência
baseado nas diretrizes e pressupostos
do SUS, garantindo o acesso aos ser-
viços e a assistência à saúde, a con-
tinuidade do cuidado com a ampliação
das possibilidades de intervenção clí-
nico e cirúrgica de forma racional e
objetiva e estabelecendo foco para as
prioridades.

O Ministério da Saúde em parcerias
com o Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia e Secretarias Estaduais e Mu-
nicipais de Saúde realizou ao longo
dos anos várias ações em oftalmo-
logia no país: (1) em 1999, os mutirões
nacionais de cirurgias de catarata e o
de retinopatia diabética; (2) em 2000,
a realização do procedimento de faco-
emulsificação nas cirurgias de cata-
rata por serviços habilitados pelo MS;
(3) em 2002, foram instituídos os Cen-
tros de Referência em Oftalmologia1,
que tinham como objetivo a orga-
nização da rede de oftalmologia, sen-
do credenciados pelo Gestor local e
habilitado pelo Ministério da Saúde;
(4) ainda no ano de 2002, foi instituído
o Programa de Assistência aos Porta-
dores de Glaucoma 3, vinculado aos
Centros de Referência.
Os aspectos até agora apontados
delineiam um quadro razoavelmente
nítido das dificuldades enfrentadas
pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
contudo a análise de outro conjunto
de dados se faz necessária para evi-
denciar pontos de estrangulamento no
funcionamento, especialmente no que
diz respeito à atenção especializada,
ao sistema de urgência e emergência,
considerando sua relação com a aten-
ção básica. Esse quadro é um pouco
diferente na oftalmologia, que apre-
senta-se como uma das especialida-
des que mais cresceu nas últimas dé-
cadas.
Reconhecendo a importância de dar
continuidade ao processo de expan-
são da oferta de serviços especiali-
zado, de reorganização e adequação
às novas normativas do SUS, o MS

(*) Joselito Pedrosa
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vida, interfere na integração e parti-
cipação comunitária das pessoas afe-
tadas, representando também uma li-
mitação da produtividade e da capa-
cidade de trabalho. 

As patologias oculares
definidas como prioritárias

para o Programa de
Combate à Cegueira são:

a - Catarata;
b - Retinopatia Diabética;
c - Glaucoma;
d - Degeneração Macular
Relacionada à Idade.

Então podemos destacar que a nova
proposta amplia a assistência à po-
pulação na área de oftalmologia, an-
teriormente priorizada somente em
procedimentos cirúrgicos para cata-
rata.
Neste momento o MS da Saúde, está
definindo novas estratégias para am-
pliar o espectro de avaliação e moni-
toramento das políticas implantadas,
tal ação deverá ser desenvolvida em
parceria com Conselho Brasileiro de
Oftalmologia - CBO, e instituições
com expertise na área de avaliação.
Assim, pretende-se garantir a partir
uma análise finalista a racionalização
dos recursos financeiros para a saúde
e o acesso com qualidade aos proce-
dimentos de saúde definido em cada
política.
Para fins operacionais, duas conce-
pções deverão ser consideradas, uma
que reflete a definição e estrutura das
Políticas da Atenção especializada,
considerando todas suas interfaces e
outra a qualidade da assistência pres-
tada. 
Este trabalho terá seu inicio priori-
tariamente pelas áreas de Cirurgias
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Em paralelo a este trabalho, o MS fi-
nalizou um conjunto de estratégias
que compõem esta área, como a Po-
lítica Nacional de Procedimentos Ci-
rúrgicos Eletivos de Média Complexi-
dade, com o componente Programa de
Combate à Cegueira evitável e o Pro-
jeto Olhar Brasil.

Essas estratégias visam atender às
necessidades e dificuldades que os
estados e municípios executores en-
frentam na assistência e garantir a ex-
pansão das ações dos serviços de
oftalmologia no país, que contempla:

a) Distribuição do elenco de procedi-
mentos cirúrgicos em programas es-
tratégicos, conforme listado abaixo:

� Programa de Combate às causas
Prevalentes de Cegueira;
� Programa de Redução de Agravos
em Otorrinolaringologia;
� Programa de Ampliação de Acesso
a Herniorrafias;
� Programa de Incremento de cirur-
gias relacionadas à Saúde da Mulher;
� Programa de Ampliação de Acesso
às Cirurgias Eletivas em Especialida-
des Diversas.

b) Inclusão de novos procedimentos
com vistas a ampliar o acesso dos
usuários a esses procedimentos e
reduzir outras filas de espera;

O estabelecimento de uma estratégia
específica para o combate às causas
prevalentes de cegueira deu-se con-
siderando sua importância no con-
texto da saúde pública, um problema
que somente nas últimas décadas
vem recebendo das autoridades de
saúde, em nível mundial, um trata-
mento diferenciado no sentido de ter
sua magnitude minimizada. No âm-
bito socioeconômico e emocional
constitui um elevado ônus para a
comunidade e para o país, já que, a-
lém de comprometer a qualidade de
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Eletivas - procedimentos referentes ao
Programa de Combate a Cegueira Evi-
tável.
Alguns pontos serão considerados e-
lementos eixos estruturantes destas
avaliação:

a) Grau de implantação/implemen-
tação - Integralidade, acesso e quali-
dade das ações;

b) Desempenho - Controle de riscos e
danos, e satisfação do usuário;

c) Custo/efetividade e de eficiência e
eficácia das cirurgias realizadas - re-
sultados das cirurgias - estudo retros-
pectivo e propositivo.

O principal objetivo deste trabalho é
“maximizar os benefícios de saúde a
serem obtidos com os recursos dis-
poníveis, assegurando o acesso da
população a tecnologias efetivas e se-
guras, em condições de eqüidade”,  con-
siderando as evidências científicas e
os atributos: eficácia, efetividade, efi-
ciência, segurança e impactos econô-
micos, éticos e sociais da assistência
em questão”. 

Então o resultado final 
é acesso á assistência 
com qualidade para 
a população brasileira.

(*) Joselito Pedrosa
Coordenador Geral de Média 
e Alta Complexidade

1) Instituído pela Portaria GM nº 867 de maio de 2002 
e regulamentado pela Portaria SAS nº 338 e 339 de maio
de 2002


